TOČKA 16. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U
OPĆOJ UPORABI POD UPRAVOM GRADA MALOG LOŠINJA

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis
- Odluka
- Prijedlog Odluke
s Obrazloženjem
- Izvadak iz zemljišne knjige
- Rješenje
- Izvod iz katastarskog plana
- Kopija katastarskog plana

Izvjestiteljica: Marina Žunić Grbčić, mag. iur. – savjetnica za gradnju i imovinsko
pravne poslove–pomoćnik voditelja

REPUBLI KA HRV AT SKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 947-02/14-01/02
URBROJ: 2213/01-01-18-13
Mali Lošinj, 13. prosinca 2018.
GRADSKO VIJEĆE
ovdje
Predmet: Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada
Malog Lošinja
Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09,
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada
Malog Lošinja.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o ukidanju
svojstva javog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada Malog Lošinja.
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi pod
upravom Grada Malog Lošinja bit će gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za gradnju i imovinsko
pravne poslove–pomoćnik voditelja.

Prilog: - Odluka Gradonačelnice
- Prijedlog Odluke
s Obrazloženjem
- Izvadak iz zemljišne knjige
- Rješenje
- Izvod iz katastarskog plana
- Kopija katastarskog plana

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnica
KLASA: 947-02/14-01/02
Ur.br. 2213/01-01-18-12
Mali Lošinj, 05. prosinca 2018.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić mag.oecc., temeljem čl. 103. Zakona o
cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i čl. 47. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ
26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18 ) dana 05. prosinca 2018. donosi sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje
prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada Mali Lošinj
na k.č.br. 776/52, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, površine cesta 188 m², budući da predmetna
nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već okućnicu kuće sagrađene na k.č.br. 776/18
k.o. Mali Lošinj - grad, a sve u svrhu upisa prava vlasništva Grada Malog Lošinja na predmetnoj
nekretnini te konačnim uređivanjem imovinsko – pravnih odnosa prodajom iste nekretnine vlasniku
kuće g. Soldičić Ivanu, Mali Lošinj, J.A. Kraljića 15.
Podnositelj zahtjeva za ukidanje javnog dobra, Soldičić Ivan će snositi trošak objave Odluke
u “Službenim novinama PGŽ”.

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oecc.

Dostaviti:
1.Gradsko vijeće
2.Evidencija
3.Pismohrana

Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 35. st. 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i čl. 32. Statuta Grada Mali
Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj
sjednici održanoj prosinca 2018. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
pod upravom Grada Malog Lošinja
Članak 1.
Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada Malog Lošinja k.č.br.
776/52 upisana u zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, cesta Lošinjskih pomoraca površine 188 m²,
budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već okućnicu kuće
sagrađene na k.č.br. 776/18 k.o. Mali Lošinj - grad, sukladno Rješenju o utvrđivanju građevne
čestice odnosno zemljišta nužnog za uporabu zgrade (klasa UP/I-350-07/17-02/50, urbroj 2170/103-05/1-18-4 od 26.02.2018., pravomoćno 15.03.2018.)
Članak 2.
Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti
ukidanje svojstva javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada Malog Lošinja na k.č.br.
776/52, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, te izvršiti upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja.
Grad Mali Lošinj i posjednik predmetne nekretnine uredit će imovinsko-pravne odnose na
način da će istu otkupiti od Grada Malog Lošinja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama
Primorsko - goranske Županije".
KLASA: 947-02/14-01/02
Ur.br. 2213/01-01-18Mali Lošinj, prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Elvis Živković
Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva gosp. Soldičić Ivan iz M. Lošinja, J.A. Kraljića 15 obratio se Gradu M. Lošinju s
zahtjevom za ukidanje javnog odnosno općeg dobra na k.č.br. 776/52 k.o. ML-grad, budući da predmetna
čestica predstavlja dio okućnice njegove kuće sagrađene na k.č.br. 776/18, sukladno Rješenju o utvrđivanju
građevne čestice odnosno zemljišta nužnog za uporabu zgrade (klasa UP/I-350-07/17-02/50, urbroj 2170/103-05/1-18-4 od 26.02.2018., pravomoćno 15.03.2018.), kojeg je ishodio nakon suglasnosti Grada Malog
Lošinja za formiranje građevne čestice. Ukidanje ovog javnog dobra neće predstavljati zapreku za korištenje
okolnog zemljišta. Nakon donošenja Odluke Grad Mali Lošinj će postati vlasnikom predmetne nekretnine i
nadalje urediti imovinsko-pravne odnose s podnositeljem zahtjeva tako da mu istu proda. Zahtjev je
opravdan, te se stoga donosi gornja Odluka.

TOČKA 17. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIPAJANJU MUZEJA APOKSIOMENA
LOŠINJSKOM MUZEJU

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilog: - Dopis
- Zaključak
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Prethodna suglasnost Ministarstva
- Zapisnik Hrvatskog muzejskog vijeća

Izvjestiteljica: - Ana Kučić, mag.oecc. - gradonačelnica

REPUBLI KA HRVAT SKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 612-05/18-01/02
URBROJ: 2213/01-01-18-9
Mali Lošinj, 13. prosinca 2018.
GRADSKO VIJEĆE
ovdje
Predmet: Prijedlog Odluke o pripajanju Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju
Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09,
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje Prijedlog Odluke o pripajanju Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o pripajanju
Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju.
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o pripajanju Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju bit
će gđa Ana Kučić, gradonačelnica.
Prilog: - Zaključak
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Prethodna suglasnost Ministarstva
- Zapisnik Hrvatskog muzejskog vijeća

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-05/18-01/02
URBROJ: 2213/01-01-18-8
Mali Lošinj, 10. prosinca 2018. godine

Temeljem članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko –
goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), gradonačelnica Grada Malog
Lošinja, dana 10. prosinca 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK

1.
Prihvaća se prijedlog Odluke o pripajanju Muzeja Apoksiomena Lošinjskom
muzeju.
2.
Prijedlog Odluke dostavlja se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na nadležno
postupanje.

GRADONAČELNICA
Ana Kučič, mag.oec.

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće, ovdje
2. Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja, ovdje
3. Evidencija
4. Pismohrana, ovdje

Na temelju članka 69. Zakona ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 20. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18) i članka 32.
Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 9/18), Gradsko
vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana _________ 2018. godine, donijelo
je
ODLUKU
O PRIPAJANJU MUZEJA APOKSIOMENA LOŠINJSKOM MUZEJU
Članak 1.
Ovom Odlukom pripaja se javna ustanova:
– Muzej Apoksiomena, Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 13, čiji je osnivač Mali Lošinj
sukladno Ugovoru o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom Apoksiomena sklopljenom
između Grada Mali Lošinj (klasa:612-05/17-01/05, urbroj: 2213/01-01-18) i Republike
Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske (klasa:612-05/17-01/0206, urbroj:532-02-02/1-18-15,)
od 26. rujna 2018., javnoj ustanovi:
– Lošinjski muzej, Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, čiji je osnivač Grad Mali Lošinj.
Članak 2.
Danom upisa pripajanja u sudski registar Muzej Apoksiomena pripaja se Lošinjskom
muzeju i prestaje s radom.
Danom upisa pripajanja u sudski registar Lošinjski muzej kao pravni sljednik preuzima sve
poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska
sredstva, cjelokupnu imovinu, muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, prava i obveze
te sve zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima Muzeja Apoksiomena.
Muzej Apoksiomena pripajanjem zadržava dosadašnji vizualni identitet, te nastavlja
poslovanje kao posebna ustrojbena jedinica Lošinjskog muzeja u poslovnom prostoru na
dosadašnjoj lokaciji Muzeja Apoksiomena kao stalna izložba jednog muzejskog izloška u
sastavu Lošinjskog muzeja pod nazivom Muzej Apoksiomena.
Članak 3.
Ravnateljica Lošinjskog muzeja dužna je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke, podnijeti prijavu za upis pripajanja iz članka 1. ove Odluke registarskom sudu
u kojem su upisani.
Članak 4.
Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje mandat vršitelju dužnosti ravnatelja
Muzeja Apoksiomena.
Zaposlenici koji su danom stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radnim mjestima u
Muzeju Apoksiomena nastavljaju s radom na zatečenim radnim mjestima do rasporeda na
radna mjesta utvrđena općim aktom Lošinjskog muzeja.

Članak 5.
Lošinjski muzej uskladit će svoje poslovanje i opće akte s ovom Odlukom u roku 90 dana
od dana njezina stupanja na snagu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ''Službenim novinama''
Primorsko-goranske županije.

Klasa:
Ur. broj:
Mali Lošinj, ___________ 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Elvis Živković

Dostaviti:
1. Lošinjski muzej, Ul. Vladimira Gortana 35, 51550, Mali Lošinj,
2. Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel, Riva lošinjskih kapetana 7,
3. Pismohrana

Obrazloženje
Zakonom o muzejima propisano je da javni muzej kao ustanovu može osnovati
Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravna osoba
u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Člankom 20. Zakona propisano je da Odluku o prestanku rada i statusnim
promjenama muzeja kojemu je osnivač ili suosnivač jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se donijeti uz prethodnu
suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture, po pribavljenome mišljenju
Hrvatskoga muzejskog vijeća.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća je
dana 26. rujna 2018. godine potpisala Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom
Apoksiomena između Ministarstva kulture (KLASA: 612-05/17-01/0206, URBROJ: 532-0202/1-18-15) i Grada Malog Lošinja (KLASA: 612-05/17-01/05, URBROJ: 2213/01-01-1812). Člankom 5. Ugovora navedeno je da su ugovorene strane suglasne da Grad Mali
Lošinj može u skladu sa zakonom kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja muzejske
djelatnosti provesti postupak pripojenja Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju kojemu
je taj Grad osnivač, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za kulturu, a po
pribavljenom mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeća.
Na 6. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća održanoj 14. srpnja 2017. godine u
Ministarstvu kulture, Hrvatsko muzejsko vijeće dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog
spajanja Muzeja Apoksiomena i Lošinjskog muzeja, KLASA: 612-05/16-01/0120,
URBROJ: 532-05-01-03/6-17-10, uz obrazloženje da je riječ o održivom i prihvatljivom
prijedlogu s napomenom o nužnosti kontinuiteta očuvanja sklupture Apoksiomena kao
kulturnog dobra i nepromijenjenosti svih dosadašnjih uvjeta njegove skrbi.
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18)
ministrica kulture dala je prethodnu suglasnost na Nacrt Odluke o pripajanju Muzeja
Apoksiomena Lošinjskom muzeju, KLASA: 612-05/17-01/0206, URBROJ: 532-02-02/1-1820 od 3. prosinca 2018. godine.
Spajanjem Muzeja Apoksiomena s Lošinjskim muzejom prvenstveno bi se riješilo
pitanje upravljanja, koordinacije i organizacije potrebnih aktivnosti u radu Muzeja
Apoksiomena kao stalne izložbe.
Gore navedena Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim
novinama PGŽ zbog podnošenja prijave za upis pripajanja ustanova registarskom sudu, a
sve s ciljem normalnog rada Muzeja i obavljanja redovne djelatnosti u skladu sa Zakonom
o muzejima.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja donošenje Odluke o pripajanju
Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju.

TOČKA 18. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
CIJENA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK, MALI LOŠINJ

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis
- Zaključak
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Izvješće o provedenom savjetovanju
- Dopis Dječjeg vrtića
- Odluke od 21.03.2017. i 18.12.2014.

Izvjestiteljica: Marina Žunić Grbčić, mag. iur. – savjetnica za gradnju i imovinsko
pravne poslove–pomoćnik voditelja

REPUBLI KA HRV AT SKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 601-02/18-01/01
URBROJ: 2213/01-01-18-9
Mali Lošinj, 13. prosinca 2018.
GRADSKO VIJEĆE
ovdje
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječjeg vrtića
Cvrčak, Mali Lošinj
Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09,
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječjeg vrtića
Cvrčak, Mali Lošinj.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj bit će gđa Marina Žunić Grbčić, savjetnica za gradnju i imovinsko
pravne poslove–pomoćnik voditelja.

Prilog: - Zaključak Gradonačelnice
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Izvješće o provedenom savjetovanju
- Dopis Dječjeg vrtića
- Odluke od 21.03.2017. i 18.12.2014.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 601-02/18-01/01
URBROJ: 2213/01-01-18-8
Mali Lošinj, 26. studenog 2018.godine

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorskogoranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), gradonačelnica Grada Malog
Lošinja donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i
usvajanje Prijedlog Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga dječijeg
vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec.

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće - ovdje
2. Jedinstveni upravni odjel - ovdje
3. Evidencija - ovdje
4. Pismohrana – ovdje

PRIJEDLOG

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja
(“Službene novine” PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog
Lošinja donijelo dana __________
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga dječijeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju cijena usluga dječijeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, KLASA: 601-02/1401/14, URBROJ: 2213/01-01-14-5 od 18. prosinca 2014. i KLASA: 601-02/17-01/07,
URBROJ: 2213/01-01-17-7 od 21. ožujka 2017. godine, članak 2. stavak 1. točke 5.
mijenja se i glasi:
-

„Za dane odsutnosti djeteta u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza i od 20.
prosinca do 15. siječnja, te odsutnosti djeteta za vrijeme višednevnih izleta u
organizaciji vrtića i to na način da se za dijete koje koristi 10- satni primarni program
i 6- satni primarni program, obračuna dnevna cijena 5-satnog primarnog programa,
a za dijete koje koristi 5- satni primarni program obračuna dnevna cijena označena
kao odsutnost s potvrdom 5-satnog primarnog programa“.
Članak 2.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.
KLASA:
URBROJ:
Mali Lošinj,
GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Živković

OBRAZLOŽENJE
Sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13) Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj dostavio je
prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječjeg vrtića
Cvrčak, Mali Lošinj.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječjeg vrtića
Cvrčak, Mali Lošinj, odnosi se na članak 2. stavka 1. točke 5. Odluke kojim je utvrđena
mogućnost umanjenja cijena usluga provođenja redovitog programa za razdoblje od 20.
prosinca do 15. siječnja na način kao što je već ranije utvrđeno za razdobolje od 1. srpnja
do 31. kolovoza. Povlastica za roditelje /srbnike je predložena budući da se pokazalo kroz
višegodišnju praksu da je u navedenom razdoblju znatna odsutnost djece iz vrtića. U tom
razdoblju većina zaposlenika te roditelja/skrbnika koristi godišnje odmore.
Temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine, broj 25/13, 85/15) provedeno je savjetovanje sa javnošću u razdoblju od 22.
listopada do 22. studenog 2018. godine te nije bilo zainteresiranih predstavnika javnosti
za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Kako mjerila za utvrđivanje cijena usluga donosi predstvaničko tijelo jedinice lokalne
samouprave na Gradskom vijeću je da donose gore navedenu Odluku.

TOČKA 19. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis
- Zaključak
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Prijedlog Statuta

Izvjestiteljica: Marina Žunić Grbčić, mag. iur. – savjetnica za gradnju i imovinsko
pravne poslove–pomoćnik voditelja

REPUBLI K A HRV AT SKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 012-03/18-01/02
URBROJ: 2213/01-01-18-4
Mali Lošinj, 13. prosinca 2018.
GRADSKO VIJEĆE
ovdje
Predmet: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Pučkog
otvorenog
učilišta
Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09,
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i
usvajanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Pučkog
otvorenog učilišta.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta.
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta bit će gđa Marina Žunić Grbčić,
savjetnica za gradnju i imovinsko pravne poslove–pomoćnik voditelja.

Prilog: - Zaključak Gradonačelnice
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Prijedlog Statuta

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 012-03/18-01/02
URBROJ: 2213/01-01/-18-3
Mali Lošinj, 13. prosinca 2018. godine

Temeljem članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko –
goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), gradonačelnica Grada Malog Lošinja,
dana 13. prosinca 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
1.
Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj.
2.
Prijedlog Odluke dostavlja se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na nadležno
postupanje.

GRADONAČELNICA
Ana Kučič, mag.oec.

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće, ovdje
2. Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja, ovdje
3. Evidencija
4. Pismohrana, ovdje

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17 ), članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 9/18), na svojoj
sjednici održanoj dana _______________2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
I.
Daje se prethodna suglasnost na Statut Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj,
Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog
učilišta Mali Lošinj na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine. (Tekst Statuta sastavni je
dio ove Odluke).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim
novinama” Primorsko - goranske županije.

Klasa:
Ur. broj:
Mali Lošinj, ___________ 2018.
GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Živković
Dostaviti:
1. Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel, Riva lošinjskih kapetana 7,
2. Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Vladimira Gortana 32,
3. Pismohrana

Obrazloženje
Sukladno članku 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97,
47/99, 35/08) Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj dostavilo je prijedlog Statuta Pučkog
otvorenog učilišta Mali Lošinj u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog
učilišta Mali Lošinj na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine.
Novi tekst Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj usklađuje se s odredbama
Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) , Zakona o pučkim
otvorenim učilištima (Narodne novine“ broj: 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) te nomotehnički
uređuje.
Predloženi prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj ne sadrži odredbe o
osnivanju i djelavanju Osnovne glazbene škole koja je prestala biti sastavni dio Pučkog
otvorenog učilišta Mali Lošinj od kolovoza 2014. godine, te je sa svojim radom nastavila kao
zasebni odjel u Osnovnoj školi Maria Martinolića.
Isto tako, uvode se nove djelatnosti poput ostvarivanje i promicanje multikulture
nacionalalnih i interkulturnih vrijednosti, informatičko opismenjavanje djece, mladeži i odraslih,
najam prostora te obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine barovi, vrsta caffe bar, dok se
brišu djelatnosti osnovnoškolsko obrazovanje odnosno osnovna glazbena škola, vozačka škola
te djelatnost muzeja i zaštita kulturne baštine.
Prijedlogom novog Statuta preciziraju se ovlasti organa upravljanja Pučkog otvorenog
učilišta tj. upravnog vijeća i ravnatelja u vezi izbora, njihovog imenovanja, razrješenja, te svih
poslova koji su u njihovoj nadležnosti, kao i uvjeti koje mora zadovoljiti imenovana osoba.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja donošenje Odluke o davanju
prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj.

PRIJEDLOG
Na temelju članaka 54. Zakona o ustanovama ("N.N." br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 )
Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana __________ godine, donijelo je prijedlog
usvajanja Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj te utvrdio tekst Statuta Pučkog
otvorenog učilišta Mali Lošinj
STATUT
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
MALI LOŠINJ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i
druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Pučkog otvorenog učilišta
Mali Lošinj (u daljnjem tekstu Učilište).
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Učilište obavlja svoju djelatnost prema zakonu, osnivačkom aktu, ovome Statutu i drugim
općim aktima Učilišta.
Članak 3.
Učilište je kulturna, prosvjetna i informativna i uslužna javna ustanova.
Članak 4.
Osnivačka prava nad Pučkim otvorenim učilištem ima Grad Mali Lošinj temeljem Odluke o prijenosu
osnivačkih prava nad ustanovama kulture Županije Primorsko - goranske Klasa: 021-06/94-01/53 od
05. svibnja 1994. godine i Odluke o izmjenama Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama
kulture Županije Primorsko-goranske Klasa: 021-04/95-02/04 od 16. veljače 1995.
Članak 5.
Učilište je pravna osoba.
U pravnom prometu s trećim osobama Učilište ima prava i obveze utvrđene zakonom i
drugim propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Učilišta.
Učilište odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Učilišta odgovara za obveze Učilišta solidarno i neograničeno.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT
Članak 6.
Naziv ustanove je PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ.
Učilište ima naziv pod kojim obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu.
Sjedište ustanove je u Malom Lošinju, Vladimira Gortana 32.
Naziv Učilišta mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njeno sjedište odnosno u kojoj Učilište
obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovana.
Ustanova može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača Učilišta.
Članak 7.
Učilište ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i
sjedištem Učilišta.
Pečatom iz stavka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Učilište.
Učilište ima pečat okruglog oblika promjera 23 mm koji služi za redovito administrativno i
financijsko poslovanje Učilišta.
Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način korištenja i osobe odgovorne za čuvanje
pečata.
Članak 8.
Učilište predstavlja i zastupa ravnatelj.
Članak 9.
Učilište ima jedinstveni žiro račun preko kojega obavlja platni promet.
III. DJELATNOST UČILIŠTA
Članak 10.
Djelatnost učilišta je:
-

osnovnoškolsko obrazovanje odraslih, osnovno umjetničko obrazovanje, sukladno
Zakonu o osnovnom školstvu;
srednjoškolsko obrazovanje odraslih (programi osposobljavanja i usavršavanja)
sukladno Zakonu o srednjem školstvu;
informacijska djelatnost;

- ostvarivanje i promicanje multikulture nacionalnih i interkulturnih vrijednosti;
- organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih
programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama;
- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno umjetničkog, društvenog, literaranog i
sportskog stvaralaštva;
- prikazivanje filmova;
- informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih;
- poduka stranih jezika;
- organiziranje tečajeva za turističke vodiče, voditelje i pratitelje;
- organiziranje tečajeva učenja i sviranja glazbenih instrumenata;
- tečajevi stjecanja posebnih znanja i vještina;
- javno informiranje i nakladnička te novinsko-nakladnička djelatnost;
- najam prostora;
- izdavačka djelatnost;
- proizvodnja i trgovina na malo umetninama, suvenirima, knjigama i rukotvorinama,
- upravljanje objektima za kulturne potrebe
- obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine barovi, vrsta caffe bar,
- ostale zabavne djelatnosti;
Učilište može obavljati i druge djelatnosti namijenjene izvršenju programa – djelatnosti iz
stavka 1. ovoga članka.
Učilište može promijeniti djelatnost. Odluku o promijeni djelatnosti donosi upravno vijeće
Učilišta uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 11.
Djelatnost iz članka 10. ovog Statuta Učilište obavlja na temelju godišnjeg plana i programa
rada.
Članak 12.
U okviru obavljanja djelatnosti Učilište izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama o
kojima vodi evidenciju sukladno zakonu i drugim propisima te svojim općim aktima.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO UČILIŠTA
Članak 13.
Unutarnjim
Učilišta.

ustrojstvom

osigurava

se pravodobno i uspješno obavljanje
Članak 14.

Učilište obavlja svoju djelatnost putem jedinstvenog odjela.
Članak 15.
Učilište obavlja djelatnosti u sjedištu.

djelatnosti

Članak 16.
Unutarnji rad i život u Učilištu odvija se prema kućnom redu.
Kućni red sadrži osobito:
- radno vrijeme Učilišta
- radno vrijeme ravnatelja
- otključavanje zgrade i drugih prostorija
- ulazak stranih osoba
- održavanje reda
- unošenje i iznošenje materijala i sl.
IV. ORGANI UPRAVLJANJA UČILIŠTA
1. UPRAVNO VIJEĆE
Članak 17.
Učilištem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 3 člana.
Dva člana Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik.
Trećeg člana Upravnog vijeća Gradonačelnik imenuje iz reda zaposlenih u Učilištu.
Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.
Članovi Upravnog vijeća mogu biti ponovno imenovani.
Članak 18.
Nakon imenovanja članova Upravnog vijeća, saziva se prva sjednica Upravnog vijeća
najkasnije u roku od 15 dana.
Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik upravnog vijeća iz prethodnog saziva ili
ravnatelj.
Na prvoj sjednici verificiraju se mandati imenovanih odnosno izabranih članova Upravnog
vijeća.
Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi glasovanjem na vrijeme od 4 godine odnosno do
isteka mandata trenutnog saziva Upravnog vijeća s time da predsjednik mora biti osoba koja
nije djelatnik Učilišta.
Za predsjednika može biti ponovno imenovana ista osoba.
Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva, te vodi sjednice vijeća. U slučaju kad je
predsjednik vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja član vijeća kojeg je za to
pismeno ovlastio predsjednik.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev ravnatelja ili najmanje dva
člana Upravnog vijeća.

Članak 19.
Ako se iz bilo kojeg razloga smanji broj članova Upravnog vijeća (razrješenja, ostavke i sl.),
imenuje se novi član Upravnog vijeća.
Mandat člana Upravnog vijeća imenovanog prema stavku 1. ovog članka traje do isteka
mandata na koji je bio izabran raniji član Upravnog vijeća.
Upravno vijeće dužno je izvijestiti Gradonačelnika o potrebi imenovanja novog člana
Upravnog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka svojstva člana Upravnog vijeća.
Članak 20.
Predsjedniku ili članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:
- sam zatraži razrješenje
- ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika
- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
- izgubi pravo na obavljanje dužnosti.
Član Upravnog vijeća može sam zatražiti od Gradonačelnika ili od Upravnog vijeća da ga
razriješi članstva u Upravnom vijeću.
Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje člana Upravnog vijeća pokreće
Gradonačelnik.
Odluku o razrješenju donosi Gradonačelnik.
Članak 21.
Upravno vijeće odlučuje na sjednicama.
Članovi Upravnog vijeća o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički.
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova
Upravnog vijeća.
Na sjednicama Upravnog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem.
Glasovati se može i tajno kada je to određeno zakonom ili kada Upravno vijeće odluči da se o
pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.
U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja i ravnatelj Učilišta.
Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i
ravnatelj Učilišta ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća

Članak 22.
Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik koji potpisuju predsjedavajući sjednice i
zapisničar.
Članak 23.
Način rada Upravnog vijeća pobliže se određuje poslovnikom.
Članak 24.
Upravno vijeće može osnivati komisije i radne grupe za obavljanje poslova određenih
zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanje pojedinih akata.
Članak 25.
Članovi komisija i radnih grupa imenuju se iz reda zaposlenih u Učilištu.
Iznimno kada je propisano da određena komisija mora imati sastav koji se ne može osigurati
iz reda zaposlenih u Učilištu ili kada je to prema naravi zadaće prijeko potrebno, Upravno
vijeće za članove komisije ili radne grupe može imenovati i osobe izvan Učilišta.
Članak 26.
Upravno vijeće, osim zakonom utvrđenih prava i ovlasti:
- donosi Statut Učilišta na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost Osnivača;
- donosi Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta na prijedlog ravnatelja, a uz
suglasnost Osnivača;
- donosi ostale opće akte Učilišta;
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu;
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i druge imovine Učilišta
sukladno aktu o osnivanju i ovome Statutu;
- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Učilišta iz
radnog odnosa i u svezi s radom;
- brine o pravodobnom imenovanju Upravnog vijeća;
- predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti i naziva Učilišta;
- predlaže Gradonačelniku imenovanje i razrješenje ravnatelja Učilišta
- odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Učilišta sukladno aktu o osnivanju;
- izvješćuje djelatnike Učilišta o svom radu, radu komisija i radnih skupina te radu
ravnatelja;
- obavlja kao organ upravljanja i druge poslove određene aktom o osnivanju, ovim
Statutom i drugim općima aktima Učilišta.

2. RAVNATELJ
Članak 27.
Voditelj Učilišta je ravnatelj.
Ravnatelj Učilišta ima položaj i ovlaštenje poslovodnog organa i stručnog voditelja.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta, predstavlja i zastupa Učilište, poduzima
pravne radnje u ime i za račun Učilišta, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim
statutom i općim aktima Učilišta.
Članak 28.
Za ravnatelja se može izabrati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij sukladno
Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovara završenom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju ili završen diplomski sveučilišni studij sukladno propisima
koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,
101/14, 60/15) društvene, humanističke, pravne, ekonomske ili tehničke struke i najmanje pet
(5) godina radnog iskustva na poslovima koji su vezani uz djelatnost Učilišta, organizacijske
sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje ustanovom, poznavanje
rada na računalu i aktivno poznavanje najmanje jednog stranog jezika.
Ravnatelj vodi rad i poslovanje te je odgovoran za zakonitost rada Učilišta.
Ravnatelj odgovora za svoj rad Upravnom vijeću i Osnivaču.
Članak 29.
Ravnatelja imenuje i razrješava Gradonačelnik na prijedlog Upravnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Članak 30.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Učilišta u skladu
sa zakonom i statutom i objavljuje se u javnim glasilima.
Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje se najkasnije 3 mjeseca prije isteka vremena na
koje je ravnatelj imenovan.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave
natječaja, a rok u kojem se kandidati obaviještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i
pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje,
rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidat biti obaviješten
o izboru.

Po isteku roka za podnošenje prijava Upravno vijeće otvara i razmatra sve pristigle prijave s
priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te
ispunjavaju li kandidati propisane uvjete.
Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Gradonačelniku
zajedno sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Upravno vijeće dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog
kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u
roku od petnaest 15 dana od primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog
suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o izboru zbog bitne
povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u
natječaju.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.
Članak 31.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne javi ili nitko od kandidata prijavljenih na natječaj ne
bude imenovan, natječaj će se ponoviti u roku od trideset dana.
Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj
dužnosti ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu dana.
Članak 32.
Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:
-

ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
ako ravnatelj ne ispunjava zakonom ili drugim propisima ili općim aktima Učilišta
utvrđene obveze,
ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu
ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogle
nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Učilišta.

S razlozima za razrješenje Upravno vijeće je dužno upoznati ravnatelja i odrediti mu rok u
kojem se o njima mora očitovati.
U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan imenovat će se
vršitelj dužnosti ravnatelja, a najduže na vrijeme od godine dana.
Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja
dužnosti ravnatelja i dostavlja ih Gradonačelniku.
U slučaju razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja Upravno vijeće
Učilišta dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja
vršitelja dužnosti.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla
bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o
razrješenju.
Vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog vijeća.
Ugovor o radu s vršiteljem dužnosti ravnatelja potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.
Po isteku mandata ravnatelj ima pravo ostati u radnom odnosu Učilišta i biti raspoređen na
radno mjesto koje odgovara njegovom stupnju stručne spreme, ako je prije imenovanja za
ravnatelja bio u radnom odnosu Učilišta ili Osnivača.
Članak 33.
Ravnatelj, pored poslova utvrđenih zakonom:
- vodi i upravlja radom i poslovanjem Učilišta;
- predlaže donošenje općih akata Učilišta;
- sudjeluje u radu Upravnog vijeća, ali bez prava odlučivanja;
- izvršava odluke i zaključe Upravnog vijeća;
- obustavlja od izvršenja odluke i zaključke Upravnog vijeća za koje ocijeni da
su protivne zakonu, aktu o osnivanju, ovome Statutu i drugim općim aktima Učilišta;
- donosi odluke o izboru djelatnika Učilišta;
- sklapa ugovore o radu i odlučuje o svim pravima, obvezama i odgovornosti
djelatnika iz radnog odnosa i u svezi s radom;
- odlučuje o rasporedu poslova u Učilištu;
- podnosi izvješće o radu Učilišta Upravnom vijeću i Osnivaču;
- odgovoran je za financijsko poslovanje Učilišta, a u skladu s financijskim planom;
- vodi brigu o pravovremenom sazivanju i dostavi materijala Upravnom vijećui
realizaciji odluka Upravnog vijeća;
- sklapa samostalne pravne poslove o opterećenju pokretne i nepokretne imovine o
uslugama, ulaganjima te osnovnim sredsvima pojedinačne vrijednosti do 20.000,00
kn, a preko 20.000,00 kn prema prethodnoj Odluci Upravnog vijeća
- obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Učilišta.
Članak 34.
Ravnatelj je samostalan u svom radu, a odgovoran je Upravnom vijeću i
Osnivaču.
Članak 35.
Ravnatelja u slučaju njegove spriječenosti ili nenazočnosti zamjenjuje djelatnik Učilišta
kojeg on za to pismeno ovlasti ili u slučaju spriječenosti ravnatelja određuje Upravno
vijeće, uz suglasnost Gradonačelnika.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga
zamjenjuje.

V. RASPOLAGANJE
UČILIŠTA

IMOVINOM

I

FINANCIJSKO

POSLOVANJE

Članak 37.
Imovinu Učilišta čine nekretnine, pokretnine, stvari i prava, financijska sredstva i druga
sredstva za rad pribavljena od Osnivača, sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstva stečena pružanjem usluga i pordajom
proizvoda ili sredstva pribavljena iz drugih izvora u skladu s propisima.
O imovini Učilišta dužni su skrbiti svi djelatnici Učilišta i tijela.
Članak 38.
O korištenju i raspolaganju imovinom Učilišta odlučuje Upravno vijeće i ravnatelj
sukladno aktu o osnivanju i ovom Statutu.
Članak 39.
Ugovore o nabavi sredstava potrebitih za obavljanje djelatnosti Učilište ne može sklopiti
prije nego se za tu svrhu osiguraju financijska sredstva sukladno zakonu.
Članak 40.
Ravnatelj može odlučiti o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge
imovine Učilišta bez suglasnosti Upravnog vijeća do iznosa od 20.000,00 kuna godišnje.
Članak 41.
Financijska sredstva potrebita za poslovanje Učilište pribavlja od Osnivača i iz
zakonom dopuštenih izvora.
Pučko otvoreno učilište za svaku godinu donosi financijski plan i financijska izvješća.
Ako se ne donese financijski plan za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće
godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od 3 mjeseca.
Pučko otvoreno učilište dužno je dostaviti Osnivaču financijski plan te periodična i
godišnja financijska izvješća.
Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Učilišta.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu
potpisuje voditelj računovodstva.

dokumentaciju,

sukladno

Članak 42.

Možebitna dobit Učilišta utvrđuje se na kraju financijske godine.

ovlasti

ravnatelja

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Učilište ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo
za obavljanje i razvoj djelatnosti Učilišta.
Po isteku poslovne godine, najkasnije do roka utvrđenog zakonom, Upravno vijeće
donosi godišnji obračun odnosno Završni račun Učilišta.
Ravnatelj Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju Učilišta za proteklu godinu podnosi
Osnivaču.
Učilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač učilišta solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.
VI. JAVNOST RADA
Članak 43.
Rad Učilišta je javan.
O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Učilište izvješćuje pravne osobe
i građane:
- sredstvima javnog priopćavanja,
- izdavanjem publikacija,
- na drugi primjeren način.
Članak 44.
O uvjetima i načinu rada Učilišta Upravno vijeće i ravnatelj izvješćuje djelatnike Učilišta:
- objavljivanjem općih akata,
- objavljivanjem odluka i zaključaka,
- na drugi primjeren način.
Članak 45.
Upravno vijeće i ravnatelj su dužni u okviru svojih ovlaštenja davati nadležnima na
njihov zahtjev tražene podatke.
Članak 46.
Za javnost rada Učilišta odgovorno je Upravno vijeće i ravnatelj.

VII. POSLOVNA TAJNA
Članak 47.
Poslovnom tajnom smatraju se:
1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba
upućenih
Učilištu;
2. podaci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeva i prijedloge iz točke 1. ovoga članka;
3. podaci o poslovnim rezultatima Učilišta;
4. podaci o upisnicima programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji su
socijalno-moralne naravi;
5. podaci i isprave koje su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima;
6. podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.
Članak 48.
Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici
Učilišta, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje djelatnike i nakon prestanka rada u
Učilištu.
Članak 49.
Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćenje podataka ili isprava koje se
smatraju poslovnom tajnom, ako se ti podaci i isprave priopćavanja osobama, organima
ili ustanovama kojima se oni mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili na temelju
ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju oni obavljaju.
VIII. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI UČILIŠTA I ZAPISNIK
Članak 50.
Opći akti Učilišta
su:
- Statut,
- Pravilnik,
- Poslovnik,
- Odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Učilištu.
Članak 51.
Opće akte ovlašteni organi Učilišta donose u svezi s:
- izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa;
- izvršenjem odredaba ovog Statuta;

-

uređivanjem odnosa u Učilištu.
Članak 52.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Učilišta.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave na oglasnoj ploči
Učilišta. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na
snagu danom objave.
Članak 53.
Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene
nije određen neki drugi dan.
Članak 54.
Autentično tumačenje općih akata daje tijelo koje je akt donijelo.
Članak 55.
Učilište osigurava svakom djelatniku, ukoliko on to zahtjeva, uvid ili kraću uporabu
općih akata Učilišta.
Učilište osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi
s pružanjem usluga.
Članak 56.
Pojedinačne akte kojima se ureduju pojedina prava i interesi djelatnika donosi ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje
tih akata uvjetovano konacnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom odredenog
roka.
Članak 57.
Zapisnik mora biti potpun i istinit, odnosno točno izražavati tijek rada, stavove sa
sjednice i bit odluka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 58.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Pučkog otvorenog učilišta Mali
Lošinj od 16.06.2009. godine.
Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta utvrđen je na ___________________
sjednici Upravnog vijeća 2018. godine (Urbroj: _____)
Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dalo je prethodnu suglasnost na ovaj Statut
zaključkom KLASA: _______________ URBROJ: ____________ od _________2018.
godine.
Ovaj je Statut Upravno vijeće donijelo dana ____________2018. godine, objavljen je na
oglasnoj ploči POU___________2018. godine, a stupio na snagu ___________2018.
godine.
Urbroj:
Mali Lošinj, _______2018. godine
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REP UBLI KA H RVA T SKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 810-01/18-01/09
URBROJ: 2213/01-01-18-3
Mali Lošinj, 13. prosinca 2018.
GRADSKO VIJEĆE
ovdje

Predmet: Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za
2018. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09,
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Godišnju
analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Godišnju analizu stanja
sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu.
Izvjestiteljica o Godišnjoj analizi stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog
Lošinja za 2018. godinu bit će gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalno
gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom.

Prilog: - Zaključak
- Godišnja analiza
- Obrazloženje

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 810-01/18-01/09
URBROJ: 2213/01-01-18-2
Mali Lošinj, 11. prosinca 2018.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” PGŽ broj 26/09,
32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela je
slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvaća se prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Malog Lošinja za 2018. godinu te se prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec.

Dostaviti:
1. Jedinstveni upravni odjel,
2. Evidencija,
3. Pismohrana, ovdje.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ broj 26/09,
32/09, 10/13 i 24/17 – pročišć.tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na
sjednici održanoj dana _________________2018.godine, donijelo je

GODIŠNJU ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2018. GODINU
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze
sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
- u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja
i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine,
- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju
aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog
Lošinja za 2018. godine, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih
nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća donosi se Plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA MALOG LOŠINJA

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15),
člankom 17. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju
svake četiri godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Grada Malog Lošinja, za razdoblje
2016. – 2019. usvojene su na Gradskom vijeću dana 15. prosinca 2015. godine i
objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 37/15.
Grad Mali Lošinj je izradio Procjenu rizika od velikih nesreća koja je objavljena
dana 30. Studenog 2018. godine u Službenim novinama Primorsko – goranske
županije, broj 38/18.
Na području Grada Malog Lošinja ukupne snage i potencijal sustava civilne zaštite
čine:
- Operativne snage zaštite i spašavanja,
- Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,
- Udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje.
Operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje određene su
Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja, objavljene u
Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 10/15.
Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja su:
1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja
2. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
3. Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja
4. DVD »Lošinj«
5. DVD »Susak«
6. Civilna zaštita Grada Malog Lošinja - postrojba opće namjene
7. Gradsko društvo Crvenog križa - Podružnica Mali Lošinj
8. Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj
9. Hrvatska Gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali
Lošinj
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara Grada Malog Lošinja su:
1. Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.
2. Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.
3. Elektro - voda d.o.o. Cres
4. Lječilište Veli Lošinj
5. Građevinski obrt Lošinj-Beton d.o.o.
6. Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.
7. Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

8. Jadranka trgovina d.o.o.
Ostale pravne osobe, udruge građana i sl. sa područja Grada Malog Lošinja koje
nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:
1. Radio Jadranka Mali Lošinj
2. Lovačko društvo »Kamenjarka«
3. Planinarski klub »Osorščica«
4. Institut Plavi svijet
PLANSKI DOKUMENTI
Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne
snage sustava civilne zaštite Grada Malog Lošinja, za:
- Članove Stožera civilne zaštite;
- Pripadnike postrojbe civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite,
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.
Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim
dokumentima.
Planski dokumenti doneseni u 2018. godini su:
- Odluka o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada
Malog Lošinja (Službene novine Primorske – goranske županije, broj 20/18),
- Procjena rizika od velikih nesreća (Službene novine Primorske – goranske
županije, broj 38/18).
Ostali dokumenti doneseni u 2018. godini su:
- Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog
Lošinja za 2017. godinu (Službene novine Primorske – goranske županije,
broj 9/18),
- Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
za 2018. godinu (Službene novine Primorske – goranske županije, broj 9/18),
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
(Službene novine Primorske – goranske županije, broj 13/18),
- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na
području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorske – goranske
županije, broj 13/18),
- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2018. godini (Službene
novine Primorske – goranske županije, broj 14/18),
- Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada
Mali Lošinj, za 2018. godinu (Službene novine Primorske – goranske županije,
broj 14/18),
- Financijski plan za požarnu sezonu u 2018. godini (Službene novine
Primorske – goranske županije, broj 14/18),
- Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
(Službene novine Primorske – goranske županije, broj 14/18),
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje tvorenog prostora i građevina za koje prijeti

-

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2018. godinu, na
području Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorske – goranske županije,
broj 14/18),
Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine
Primorske – goranske županije, broj 16/18),
Plan pozivanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području
Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorske – goranske županije, broj
16/18).

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALI LOŠINJ
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Gradonačelnica
Grada Malog Lošinja je donijela Odluku o osnivanju i i imenovanju Stožera civilne
zaštite Grada Malog Lošinja dana 27. travnja 2018. godine, ista je objavljena u
Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 13/18.
Svi članovi Stožera su upoznati sa svojim obvezama i odgovornostima u
sustavu civilne zaštite kao što su i osposobljeni za djelovanje u sustavu zaštite i
spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.
Na održanim sjednicama Stožera razmatrana su stanja organiziranosti
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu.
Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci članova
Stožera.

3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE GRADA MALI
LOŠINJ
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i
spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru
redovite djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne
zaštite.
Prema Odluci o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja
(„Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 26/12), od dana 02. srpnja
2012.godine, ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Malog
Lošinja koju čini 33 pripadnika. Izvršen je Ustroj postrojbe, određen je Zapovjednik i
zamjenik te tri voditelja sa pripadajućim skupinama.
Postrojba do sada nikada nije bila angažirana.
Planira se izmjena postrojbe i dovođenja u stanje operativne uporabljivosti za
potporu operativnim snagama.
Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci članova
postrojbe.
Od 2018. godine postrojbu opće namjene čini 32 pripadnika.

4. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Za 11 (jedanaest) mjesnih odbora na području Grada Maloga Lošinja određeni su
povjerenici zaštite sukladno zakonskim odredbama. Za povjerenike civilne zaštite i
njihove zamjenike imenovani su predsjednici mjesnih odbora i njihovi zamjenici na
cjelokupnom području Grada Malog Lošinja. U 2018. godini održan je sastanak sa
povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne zaštite na kojem su upoznati sa
svojim dužnostima u poslovima civilne zaštite.

5. VATROGASTVO
Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za
Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna
postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od
požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i
spašavanja organiziraju drugi subjekti.
Na području Grada djeluju vatrogasne snage koje se sastoje od Javne
vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i dobrovoljnim vatrogasnim
društvima.
Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj je središnja profesionalna
vatrogasna postrojba za područje Grada Mali Lošinj, a područje odgovornosti je
čitavo područje Grada Malog Lošinja. Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj
uključuje 22 profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog
pomoćnik. Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe imenovat će se u
2019. godini.
DVD LOŠINJ djeluje na području Grada Malog Lošinja. Broji najmanje 15
osposobljenih vatrogasaca koji djeluju u središtu društva.
DVD SUSAK djeluje na području otoka Suska. Broj osposobljenih dobrovoljnih
vatrogasaca je 10, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika.
Temeljem Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2018.godini, dobrovoljna
vatrogasna društva i JVP sukladno Planu motrenja posjeduju potrebnu opremu.
Također, redovito su se izvršavale
preventivne ophodnje na kojima su se
poduzimale preventivne mjere kako bi se uklonila ili barem smanjila potencijalna
opasnost od nastanka požara.

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga potrebno
je uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje
su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali
članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustvo u
organizaciji i sl.

ZAKLJUČAK
Obzirom na sve navedeno utvrđuje se da je stanje sustava civilne zaštite na
području Grada Malog Lošinja zadovoljavajuće. Doneseni su svi planski dokumenti
koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama
zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, dok je Stožer civilne
zaštite uključen u provođenju mjera zaštite i spašavanja.Kod manjih nesreća, snage
zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Grada Malog Lošinja. Sve redovne
snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili
su od značaja za zaštitu i spašavanje ustrojene na način da pružaju kvalitetnu i
pravovremenu pomoć građanima.Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve
kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. Unatoč dobroj
organiziranosti, u narednom periodu potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine
učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2018. godini
OPIS POZICIJE
OPERATIVNE SNAGE
CIVILNA ZAŠTITA
VATROGASTVO
Javna vatrogasna postrojba
Gradska vatrogasna zajednica
Dobrovoljna vatrogasna društva
Ukupno

REALIZIRANO
U 2018. god
(kn)
8.625,00
4.192.372,08
516.667,75
70.000,00
4.787.664,83

PLANIRANO u 2019.
god (kn)
20.000,00
4.864.000,00
682.000,00
70.000,00
5.636.000,00

SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI
Gradsko društvo Crvenog križa 229.166,63
275.000,00
Podružnica Mali Lošinj
Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava
319.348,23
478.100,00
Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj
Hrvatska Gorska služba spašavanja 110.000,00
220.000,00
Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali
Lošinj
Ukupno
658.514,86
973.100,00
PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Komunalne usluge Cres –Lošinj d.o.o.
/
sukladno potrebama
Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj /
sukladno potrebama
d.o.o.
Elektro – voda d.o.o. Cres
/
sukladno potrebama
Lječilište Veli Lošinj
/
sukladno potrebama
Građevinski obrt Lošinj-Beton d.o.o.
/
sukladno potrebama
Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.
/
sukladno potrebama
Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta
u Malom Lošinju
Jadranka trgovina d.o.o.
/
sukladno potrebama
UDRUGE GRAĐANA
Radio Jadranka, Mali Lošinj
Lovačko društvo „Kamenjarka“
Planinarski klub „Osorščica“
Institut Plavi svijet
Ukupno
Sveukupno

/

50.000,00

140.000,00

5.000,00
30.000,00
85.000,00

140.000,00

5.531.179,69

6.749.100,00

* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu udruga:
ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj 74/2014.), UREDBOM O KRITERIJIMA I
POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA
OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.)

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2018.
godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA:
URBR: 2213/01-01-18-2
Mali Lošinj, ___________2018.godine

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković

OBRAZLOŽENJE
uz Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada
Malog Lošinja za 2018.godinu
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj
82/15), člankom 17. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri
godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Grada Malog Lošinja, za
razdoblje 2016. – 2019. usvojene su na Gradskom vijeću dana
15.prosinca 2015. godine i objavljene u Službenim novinama Primorsko
– goranske županije, broj 37/15.
Obzirom na sve navedeno utvrđuje se da je stanje sustava civilne
zaštite na području Grada Malog Lošinja zadovoljavajuće. Doneseni su
svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, nositelji
zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa
planskim dokumentima, dok je Stožer civilne zaštite uključen u
provođenju mjera zaštite i spašavanja kroz redovne, godišnje sjednice.
U privitku se dostavlja na razmatranje Godišnja analiza stanja
sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2018.godinu.
Predlaže se da Gradsko vijeće prihvati predloženu Godišnju
analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
za 2018. godinu.

TOČKA 21. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2019. GODINU

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis
- Zaključak
- Prijedlog Godišnjeg plana
- Obrazloženje

Izvjestiteljica: - Tanja Jović, diplo.oec. – voditeljica Odsjeka za urbanizam,
komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom

REP UBLI KA H RVA T SKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 810-01/18-01/08
URBROJ: 2213/01-01-18-3
Mali Lošinj, 13. prosinca 2018.
GRADSKO VIJEĆE
– ovdje

Predmet: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog
Lošinja za 2019. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09,
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019.
godinu.
Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Godišnjeg plana
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu.
Izvjestiteljica o Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Malog Lošinja za 2019. godinu bit će gđa Tanja Jović, voditeljica Odsjeka za
urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom.

Prilog: - Zaključak
- Prijedlog Godišnjeg plana
- Obrazloženje

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik
KLASA: 810-01/18-01/08
URBROJ: 2213/01-01-18-2
Mali Lošinj, 11. prosinca 2018.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” PGŽ broj 26/09,
32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela je
slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvaća se prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Malog Lošinja za 2019. godinu te se prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec.

Dostaviti:
1. Jedinstveni upravni odjel,
2. Evidencija,
3. Pismohrana, ovdje.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ broj 26/09,
32/09, 10/13 i 24/17 – pročišć.tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na
sjednici održanoj dana _________________2018.godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2019. GODINU
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze
sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine,
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Malog Lošinja za 2018. godine, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih
nesreća donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog
Lošinja za 2019. godinu.

1. PLANSKI DOKUMENTI
Planski dokumenti koje je potrebno izraditi i donijeti u 2019. godini:
Tablica 1: Pregled planskih dokumenata koje treba izraditi i donijeti u 2019. godini
Rd.br
1
2

NAZIV
DOKUMENTA
Plan vježbi
civilne zaštite
Plan
djelovanja
civilne zaštite
za Grad Mali
Lošinj

NOSITELJ
IZRAĐIVAČ ROK
IZRADE
IZRADE
Gradonačelnik Grad Mali
04.2019.
Lošinj
Gradonačelnik Metis
04.2019.

DONOSI
Gradonačelnik
Gradsko
vijeće

Grad Mali Lošinj osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga. Grad Mali Lošinj dužan
je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane
operativnih snaga i podatke koji su u obvezi izraditi samostalno, te prema traženju u
roku dostaviti nadležnom tijelu.
2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALOG LOŠINJA
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Gradonačelnica
Grada Malog Lošinja je donijela Odluku o osnivanju i i imenovanju Stožera civilne
zaštite Grada Malog Lošinja dana 27. travnja 2018. godine, ista je objavljena u
Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 13/18.
Svi članovi Stožera su upoznati sa svojim obvezama i odgovornostima u
sustavu civilne zaštite kao što su i osposobljeni za djelovanje u sustavu zaštite i
spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.
Ključne aktivnosti u 2019.godini:
- Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Mali Lošinj,
- vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Nositelj: Grad Mali Lošinj
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite
Rok izvršenja: 11.2019.
-

Po objavi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini u Narodnim novinama,
organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite, tematski vezano uz pripremu
požarne sezone u 2019. godini na kojoj se predlažu i usvajaju Plan rada za
sezonu 2019., Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća
tijekom požarne sezone, te Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara na području Grada Malog Lošinja, u 2019.godini.

Nositelj: Grad Mali Lošinj
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite
Rok izvršenja: 07.2019.
3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj, donesena je Odluka o
osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko
– goranske županije“ broj 26/12).
Ključne aktivnosti u 2019:
-

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i
spašavanja, u 2019. godini potrebno je izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.
ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite na području Grada
Malog Lošinja u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja
mobilizacijske spremnosti.

Nositelj: Grad Mali Lošinj
Izvršitelj: Grad Mali Lošinj
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2019. godine
4. VATROGASTVO
Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za
Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna
postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od
požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i
spašavanja organiziraju drugi subjekti.
Ključne aktivnosti u 2019. godini
-

Ažurirati Plan zaštite od požara,
Provedba zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Grada u 2019.godini,
Imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe.

Nositelj: Grad Mali Lošinj
Izvršitelj: Grad Mali Lošinj
Rok izvršenja: 07.2019.
5. DRUGE OPERATIVNE SNAGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I

SPAŠAVANJEM

3.1. Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj
Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u cilju spremnosti za
angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2019. godini provoditi će edukacije
pružanja prve pomoći i sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći sukladno svom
godišnjem planu.
Uz navedeno organizirat će se akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a prema
potrebi i humanitarne akcije.
3.2. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka – obavještajna točka
Mali
Gorska služba spašavanja sa svojim članovima koji su osposobljeni i
opremljeni za zaštitu i spašavanje redovito intervenira pri traženju i spašavanju
nestalih ili ozlijeđenih osoba.
6.

PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

a) Komunalne usluge Cres – Lošinj d.o.o.
b) Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj d.o.o.
c) Veterinarska stanica Rijeka – ambulanta u Malom Lošinju
Na području Grada Malog Lošinja registrirane su i djeluju pravne i fizičke
osobe koje se bave građevinskom i prijevozničkom djelatnošću od interesa za zaštitu
i spašavanje. Po potrebi, a u slučaju izvanrednih situacija, u suradnji s drugim
nadležnim službama, mogu se sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i
postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih katastrofa. To su:
-

Elektro voda d.o.o.
Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.
Lošinj-Beton d.o.o

Pravne osobe za osiguranje prehrane
- Jadranka trgovina d.o.o. (dostava hrane i napitaka)
Ostale pravne snage, udruge građana i sl., sa područja Grada Malog Lošinja koje
nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:
-

Radio Jadranka, Mali Lošinj,
Lovačko društvo „Kamenjarka“,
Planinarski klub „Osorščica“,
Institut Plavi svijet.

Svim navedenim pravnim osobama dostaviti će važeći, zakonski akti po kojima
se postupa u području sustava zaštite i spašavanja te će ih se upoznati sa njihovim
obvezama.
7. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Uspostava stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja
se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim
znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine broj 13/06).
Priopćenja od značaja za državu, županiju i gradove emitiraju se odmah
nakon signala na 1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu
županije i Gradova a lokalnoj postaji Radio Lošinj, Radio Jadranka.

8. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize
uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću djeluju na ljude u tolikoj mjeri da
ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se
nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u
mnogome se može smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća mogućnost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao općoj pripravnosti za
adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu, ukoliko se ona dogodi.
Iz navedenog, valja kontinuirano vršiti slijedeće:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u
mjesnim odborima te putem web stranica Grada,
- izrada potrebnih naputaka u obliku propagandnih letaka o postupanju
stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće
nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u
stacionarnim objektima.

9. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje,
osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite– odore, veza,
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja
sustava CZ
Vježba operativnih snaga zaštite i
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
skloništa
Materijalna i tehnička oprema
operativnih snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
Gradska vatrogasna zajednica i JVP
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
Gradsko društvo Crvenog križa –
Podružnica Mali Lošinj
Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava
dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj
Hrvatska Gorska služba spašavanja –
Stanica Rijeka – obavještajna točka
Mali Lošinj
poduzeća za održavanje komunalne
infrastrukture, hitna pomoć, javno
zdravstvo, socijalna skrb,
veterinarska služba, zaštita okoliša,
pravne osobe od interesa za ZIS, i
dr.)

- Radio Jadranka, Mali Lošinj,
- Lovačko društvo
„Kamenjarka“,

- Planinarski klub „Osorščica“,
- Institut Plavi svijet.
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* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu

udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj74/2014.),UREDBOM O KRITERIJIMA I
POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INETERSA ZA
OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.)

10. ZAKLJUČAK
U okviru Grada Malog Lošinja potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i
aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i
pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima.
Donošenom Procjenom rizika od velikih nesreća definirani su rizici i prijetnje koje
mogu zadesiti područje Grada Malog Lošinja te također sastav i brojčana veličina
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Izradom i ažuriranjem baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga civilne
zaštite, načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim
snagama sustava civilne zaštite, opremanjem i drugim zadaćama, Grad Mali Lošinj
dobiva veliku autonomiju u provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite.
Preuzimanjem obaveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako
materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja u
ostvarivanju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019.
godinu objavit će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA:
URBR: 2213/01-01-18-2
Mali Lošinj, ___________2018.godine

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković

OBRAZLOŽENJE
uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Malog Lošinja za 2019.godinu
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj
82/15), člankom 17. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, usvaja godišnju
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Grada Malog Lošinja, za
razdoblje 2016. – 2019. usvojene su na Gradskom vijeću dana 15.
prosinca 2015. godine i objavljene u Službenim novinama Primorsko –
goranske županije, broj 37/15.
U privitku se dostavlja na razmatranje Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu.
Predlaže se da Gradsko vijeće prihvati predložen Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019.
godinu.

